ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Інспекції з питань підготовки
та дипломування моряків
19.03.2019 року № 50

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів
Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків
1. Це Положення визначає критерії та процедуру відбору ділових
партнерів для різних сфер діяльності Інспекції з питань підготовки та
дипломування моряків (далі – Інспекція).
2. Розвиток господарських відносин з діловими партнерами зумовлює
актуальність проблеми вибору найбільш прийнятних контрагентів Інспекції,
тому його потенційні партнери обираються згідно з критеріями, які базуються
на:
- прозорості виробничо-господарської та фінансової діяльності;
- добросовісної конкуренції серед учасників;
- максимальної економії та ефективності;
- відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель;
- недискримінації учасників;
- об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій;
- запобігання корупційним діям та зловживанням;
- якості товарів, робіт та послуг;
- надійності та стабільності.
3. Вибір ділового партнера є важливою складовою частиною діяльності
Інспекції, що включає наступні заходи:
- виявлення кола потенційних партнерів, у тому числі спільних
підприємств з числа тих, які займають провідне положення в даній галузі;
- аналізу показників фінансового положення та господарської діяльності
підприємств, вибір потенційних партнерів і розсилка їм офіційного запиту з
пропозицією про участь в закупівлі товарів/робіт/послуг;
- проведення порівняльної техніко-економічної оцінки комерційних
пропозицій, що включає оцінку конкурентоспроможності продукції та
остаточний вибір партнера.
4. Для підбору та систематизації відомостей про ділового партнера
використовується широке коло матеріалів, що його характеризують: дані
періодичного друку, окремі монографії, каталоги, проспекти, ювілейні і
рекламні видання підприємств. Корисно скористатися послугами Торгово-
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промислової палати і багатьох існуючих зараз спеціалізованих фірм за
поданням інформаційних послуг.
5. Джерелами отримання інформації про потенційних партнерів
Інспекції є відомості з відкритих джерел, а саме:
- банківська або комерційна інформація;
- балансовий звіт;
- звіт про прибутки та збитки;
- звіт про зміни фінансового стану;
- звіт про джерела і використання основних і оборотних коштів.
6. Інспекція установлює для учасників процедури закупівлі (далі –
учасники) критерії та приймає рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі, при цьому зобов’язана відхилити тендерну пропозицію
учасника в разі, якщо:
- є незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується
дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Інспекції, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на
роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником
певної процедури закупівлі;
- відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення;
- службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну
особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності
за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;
- суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4
частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених
дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку;
- службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знята або не погашена у встановленому законом порядку;
- тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є
пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом
(членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;
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- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;
- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена
пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
- юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи
уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує
20 мільйонів гривень;
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів).
7. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Інспекції (далі – Уповноважений) проводить антикорупційну перевірку
наявних або потенційних контрагентів Інспекції з метою оцінки наявності
корупційних ризиків.
8. Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію
суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності
відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер
використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для
отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.
9. Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог
Антикорупційної програми Інспекції, а також стандартів для різних сфер
діяльності Інспекції.
10. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера
Інспекції Уповноважений складає письмову рекомендацію начальнику
Інспекції в довільній формі.
11. У разі негативної рекомендації Уповноваженого для продовження
або початку правовідносин із таким діловим партнером начальник Інспекції
має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.
12. Матеріали антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції
зберігаються не менше ніж 5 років.
Уповноважений з питань антикорупційної
діяльності Інспекції
18 березня 2019 року

В.М. Великань

